Pinksteren 2022

Voorganger:
Pater Francois Numbi

Met medewerking van:
Ritmisch Koor St. Bavo (R)
Koor van de Engelstalige Gemeenschap (E)
International Bavo Choir (B)
Koor van de Filipijnse Gemeenschap (F)
Alle aanwezigen (A)

“Wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.”
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VUUR DAT MENSEN SAMENSMEEDT
Hoogfeest van Pinksteren 05-06-2022
Intredeprocessie
De voorganger komt met de aanwezig kinderen in processie de
kerk binnen. De kinderen hebben allemaal een brandende kaars
bij zich. De vlammetjes staan symbool voor de H. Geest die in
vurige tongen op ons neerdaalde.
♫ (B) Lied tijdens de processie: En victoria
Muy tremprano en la manana
me levanto siempre a orar
a buscar al jardinero
que me espera para hablar
le comparto mi alegria,
mi tristeza mi pesar
y su voz infunde aliento
a este corazon sediento
dandole su dulce paz.
Refrein:

En victoria caminemos hoy con dios
Pues el truifo se logra con aracion
Cultivemos las semillas del amor
En ti nacera la rosa, del jardin la mas hermosa.
Que es Jesus nuestro Senor.

Y si tu jardin se encuentra
en total resequedad
Y no naces la paciencia,
el gozo, ni la bondad.
Pidele al jardinero,
que te rieque sin cesar.
Con esa agua de vida
Que su sangre redimida,
hoy gratuita te dara.

Refrein:2x
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En ti nacera la rosa, del jardin la mas hermosa
Que en Jesus nuestro Senor

Opening van de viering
Begroeting / welkom
Pr.: De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap
van de Heilige Geest, zij met u allen.
Al.: Amen
♫ (R) Openingslied: Veni Sancte Spiritus
Geschreven in opdracht van Bisdom Rotterdam, 2013
Tekst: Erica Geraedts en Willien van Wieringen Muziek: Albert
van der Woerd. Arrangement: Mario Raadwijk en Marck Oemar
Refrein:

Veni Sancte Spiritus!
Kom, Heilige Geest en vuur ons aan!
Op het feest van de Geest, het uur van het vuur,
voel je de gloed die ontbrandt in ons hart?
Voel je de gloed die ontbrandt in ons hart?

Jij bent gedoopt in het levende water
God heeft een plan met jou in de wereld.
Wat ga je doen, hier en nu en voor later?
Zoek wat Hij wil en je vindt het in je hart.

Refrein

Jij bent gevormd met het heilige vuur
Adem van God blaast jou door de wereld.
Draag je het uit, wat je kreeg in dit uur?
Geef van de liefde; God legt het in je hart.

Refrein 2x

Inleiding op de viering
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Litanie om vergeving
Pr.: Aan het begin van deze viering willen wij samen bidden
om vergeving van onze fouten en tekortkomingen.
Al:

Bidden wij met geloof in ons hart
tot de Vader van hemel en aarde,
dat Hij de wereld bewaart
als het werk van zijn handen.

Pr:

Bidden wij met geloof in ons hart
Tot zijn Zoon, Jezus Christus de Heiland,
Dat Hij alleen de hongeren voedt
Als het brood van de hemel.

Al:

Bidden wij met geloof in ons hart
Tot de Heilige Geest de Helper,
Dat alles zal worden herschapen
In het licht van Gods aanschijn.
Amen

♫ (F) Kyrie
♫ (F) Gloria
Openingsgebed
Al.: God die voor het leven zorgt en bewaakt,
wij bidden U op deze pinksterdag: adem ons open,
raak ons met vuur en zend ons uw Geest,
die deze aarde herscheppen kan en ons vernieuwen zal
in Jezus, Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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Dienst van het woord
Lezing uit de Handelingen van de postelen 2, 1-11
(De eerste lezing wordt door een vertegenwoordiger uit de
Engelstalige Gemeenschap voorgelezen, in het Engels).
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest
werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren
uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze
samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde
spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het
zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië,
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit
Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten,
mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen
taal spreken over Gods grote daden.’
Zo spreekt de Heer: - Wij danken God.
♫(R) Lied: Alles wat ademt
Vrede is ver, verder dan ooit!
Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit!
Wat heeft de angst met ons gedaan!
Laat alles wat ademt, in vrede bestaan.
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Macht speelt met macht, een dodelijk spel.
Bang voor elkaar dreigen ze met de hel!
Leer nu of nóóit: samen te gaan!
Laat alles wat ademt, in vrede bestaan.
Laat alles wat ademt, in vrede bestaan.
Hoe vreemd ook de taal!
Je kunt hem verstaan!
Laat alles wat ademt, in vrede bestaan!
Laat alles wat ademt, in vrede bestaan!
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de Galaten 5, 16-25
(De tweede lezing wordt door een vertegenwoordiger uit de
Filipijns Gemeenschap, in het Filipijns).
Broeders en zusters,
Leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme.
Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen
wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de
wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg:
ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij,
haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies,
partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en
zo meer.
Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb:
wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God nooit erven.
De vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtheid en ingetogenheid.
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Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.
En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht
gekruisigd met haar hartstochten en begeerten.
Daar wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.
Zo spreekt de Heer: - Wij danken God.
♫ (B) Lied: Als een hert
Als een hert dat verlangt naar water
Zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
3x
U alleen bent mijn kracht, mijn schild
Aan u alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
Mijn aanbidding is voor U
U alleen kunt mijn hart vervullen
Mijn aanbidding is voor U
♫ (E) Bijbelprocessie: Silaha ya Mapambano
Lezing uit het evangelie volgens Johannes 20, 19 - 23
Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar;
ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden.
Jezus kwam in hun midden staan en zei:
‘Ik wens jullie vrede!’
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
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Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na
deze woorden blies hij over hen heen en zei:
‘Ontvang de heilige Geest.
Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Zo spreekt de Heer: - Wij danken God.
Overweging
Lichtritus
Het licht van Pasen wordt opgenomen in
het bezielende vuur van Pinksteren.
Een zevental vertegenwoordigers uit
de parochie worden naar voren geroepen.
Zij allen ontvangen een kaars die is ontstoken aan de paaskaars
die zij op de 7-armige kandelaar plaatsen.
♫ (R) Lied: Adem over mij
Adem over mij, storm op het water,
wind op aarde. Adem ons vrij.
Adem over mij, storm op het water,
wind op aarde, Adem ons vrij, vrij.
(3 x)
Gebed
Pr.: 7 …. Is voor de Joden een Heilig getal.
7 maal 7 is volmaaktheid.
7 maal 7 plus één, is Gods volmaaktheid,
die in de Geest
met Pinksteren over ons wordt uitgestort.
God van licht, God van vuur,
God die levensadem geeft,
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beziel ons met uw Geest.
Wees het licht in onze ogen
en het vuur dat in ons brandt.
Wees de adem die ons gaande houdt
en de kracht die ons bindt.
Laat ons de levende gemeenschap zijn. Amen
Geloofsbelijdenis
Pr.: Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
Al.: Ik geloof dat God bij mij is,
dat Hij mij nooit alleen laat,
dat Hij van mij houdt,
dat Hij mijn Vader wil zijn.
Pr.: Ik geloof in Jezus Christus,
Gods eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en leeft aan Gods rechterhand.
Al.: Ik geloof dat Jezus bij mij is,
dat Hij mij de weg wijst naar God,
dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij,
dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader.
Pr.: Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Al.: ` Ik geloof dat de kracht van Gods Geest
in mij is, dat Hij een vuur is in mijn leven,
dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld,
dat Hij in mij bidt tot God mijn Vader.
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Pr.:

Zie, trouwe Vader, op ons neer,
door Jezus Christus onze Heer,
die met U heerst in majesteit
en met de Geest in eeuwigheid.
Al.: ` Amen.
Voorbede
(Vanuit elke gemeenschap wordt een voorbede gedaan in de
eigen taal: “Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan”.
Daarom geven we op dit Pinksterfeest geen vertaling )
Intermezzo
In de nu volgende onderbreking wordt het altaar klaargemaakt
voor de eucharistie, en worden onze gaven ingezameld.
U kunt voor de collecte ook de QR gebruiken die u op de
achterkant van het boekje vindt.
Intussen wordt gezongen:
♫ (B) Lied: Laat het huis gevuld zijn.
Laat het huis gevuld zijn, met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn, met de wolk van mijn geest.
Laat het huis gevuld zijn, met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn, met mijn geur.
Want ik wil komen met mijn geest.
En doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon.
Laat mijn leven in je zijn.
Ik maak je heilig, puur een rein.
Ik laat het levend water stromen door je heen.
Laat het huis bekleed zijn, met kleden van fijn linnen
Laat het huis bekleed zijn, met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn, door het bloed van uw zoon jezus.
Laat het huis gereinigd Zijn en schoon.
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Want ik wil komen met mijn geest.
En doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn.
Ik maak je heilig, puur een rein.
Ik laat het levend water stromen door ons heen.
Heer wij roepen tot u.
Kom opnieuw met uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid.
Bewerk het diep in ons hart.
Heer wees welkom met uw geest.
En doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel waar u woont.
Laat uw leven in ons zijn
Ik maak je heilig, puur een rein.
Ik laat het levend water stromen door ons heen.
Oh Heer wees welkom met uw geest.
En doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel waar u woont.
Laat uw leven in ons zijn
Ik maak je heilig, puur een rein.
Ik laat het levend water stromen door ons heen.

De dienst van de tafel
♫ (E) Offerandeprocessie: A Gift from my heart
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Gebed over de gaven
Pr.: Laten wij samen bidden:
Al.:

God, die vreugde schept in mensen,
zend uw Geest over deze gaven
en beadem heel ons aards bestaan.
Maak ons één en onverdeeld toegewijd
aan uw nieuwe schepping,
in de geest van Jezus messias,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed
Pr.: De Heer zal bij u zijn.
Al.: De Heer zal u bewaren.
Pr.: Verheft uw hart.
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Pr.:

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon
Uw kinderen zijn geworden,
hebt Gij op deze dag de heilige Geest geschonken
om het paasmysterie te voltooien.
Hij was met uw kerk op het eerste Pinksterfeest:
alle volken heeft Hij de ware God doen kennen,
alle talen heeft Hij één gemaakt
in de belijdenis van het zelfde geloof.
Vreugde om het Paasfeest vervult ons,
mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel,
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de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:
♫ (R) Heilig
Heilig, heilig, heilig, Ja, Hij is heilig onze Heer!
God van hemelse machten
Ja, God van alles wat leeft,
en hemel en aarde zijn vol van Uw glorie
en zingt daarvan steeds weer opnieuw:
Heilig, heilig, heilig, Ja, Hij is heilig onze Heer!
Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer.
God zond zijn zoon,
Gewoon omdat Hij van ons houdt!
Heilig, heilig, heilig, Ja, Hij is heilig onze Heer!
Pr.:

Al.:

Pr.:

Al.:

2x

2x

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart,
want Gij hebt ons tot leven geroepen,
gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus,
uw Zoon onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil
om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne,
zijn trouw werd de onze.
blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
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Pr:

Toen het Paasfeest op handen was, kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde
tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God,
zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden.
NEEMT EN EET HIERVAN ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen ze gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen uit en het dankgebed,
reikte de beker over aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER
EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET ALTIJD DURENDE VERBOND;
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT
VERGOTEN TOT VERGEVING VAN ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJN TE GEDENKEN.
(Enkele ogenblikken stilte)

Al.:

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
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Pr.:

Al.:

Pr.:

Al.:

Pr.:

Trouw aan dit woord, Vader,
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn Hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien
naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper
in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geeft wijsheid en kracht aan paus en bisschoppen
en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt
aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen
die een bijzonder plaats innemen in ons hart
en vergeet hen niet,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, martelaren
en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij U om barmhartigheid,
erkennen wij U grootheid
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Al.:

Pr.:

en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
Aangespoord door een gebod van de Heer
En door zijn goddelijk woord onderricht,
Durven wij te bidden (in ieder zijn eigen taal):

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Pr:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Al:

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
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Vredeswens
Pr:
……..
Moge zijn vrede met ons zijn.
De vrede des Heren zij altijd met u.
Al.: En met uw Geest.
Pr.: Wensen we elkaar de vrede!
♫ (F) Lied: Let there be peace
(wordt gezongen door de Filipijnse Gemeenschap)
Let there be peace on earth
And let it begin with me.
Let there be peace on earth
The peace that was meant to be.
With God as our Father
Brothers all are we.
Let me walk with my brother
In perfect harmony.
Let peace begin with me
Let this be the moment now.
With every step I take
Let this be my solemn vow.
To take each moment
And live each moment
With peace eternally.
Let there be peace on earth,
And let it begin with me.
♫ (B) Lam Gods: Lam van God
Lam van God, Lam van God.
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons. (bis)
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Hahahaaaaahhahaaaaaaaa (bis)
Lam van God, Lam van God.
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geeft vrede,
Heer, geeft vrede overal
Heer, geeft vrede overal
Hahahaaaaahhahaaaaaaaa (4)
Lam van God, Lam van God.
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons.
De Communie
De priester toont het Brood en de beker met Wijn en zegt:
Pr.
……
Al.: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar
spréék en ik zal gezond worden.
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♫ (R) Communielied: Lied: Shine Jesus shine
Lord, the light of your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, Light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, shine on me
Refrein:
Shine, Jesus, shine, Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze, Set our hearts on fire
Flow, river, flow, Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word Lord, and let there be light
Lord, I come to your awesome presence
From the shadows into your radiance
By the blood I may enter your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me, shine on me
Refrein
As we gaze on your kingly brightness
So our faces display your likeness
Ever changing from glory to glory
Mirrored here may our lives tell your story
Shine on me, shine on me
Refrein 2 x
Shine, Jesus, shine
Lord, and let there be light!
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Pinkstergebed
Wij aanbidden U, heilige Geest van God;
wij gissen en raden wie Gij voor ons zijt,
naar best vermogen.
Wij noemen U met menselijke namen en woorden,
om niet geheel te hoeven zwijgen.
Wij openen ons hart voor U, in ontvankelijkheid,
om te verstaan hoe diep en ongezien
Gij overal aanwezig zijt.
Gij zijt de lucht die wij inademen,
de verte waarin wij turen,
de ruimte die ons gegeven is.
Gij zijt het vriendelijke licht,
waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn.
Gij zijt de vinger van God,
waarmee Hij spelenderwijs het heelal heeft geordend.
Gij zijt de fijnzinnige liefde,
waarmee Hij ons geschapen heeft.
Wij bidden U, scheppende Geest van God;
voltooi het werk dat Gij begonnen zijt;
voorkom het kwaad dat wij kunnen aanrichten,
en beweeg ons tot het goede.
Amen.
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Slotgebed
Pr.: Bidden wij samen tot slot:
Al.: God, met mensen begaan,
wij bidden U voor wij uiteen gaan:
zegen ons met kracht, beziel ons met vuur
en zend ons de Helper, die altijd bij ons blijft.
Dan komen wij onze angst te boven
en worden wij eindelijk:
vrijmoedige getuigen, trouwe navolgers
van Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Mededelingen
Wegzending en Zegen
♫ (A) Slotlied: We shall overcome
We shall overcome,
(3x)
some day!
Refrein

Oh deep in my heart,
I do believe.
We shall overcome some day.

All men shall be free,
some day!

(3x)

We’ll walk hand in hand,
some day!

(3x)

We shall live in peace,
some day!

(3x)

Refrein
Refrein
Refrein
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Wij wensen dat deze viering u
in de komende tijd
veel bezieling en inspiratie
zal brengen.
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QR-code
voor de Collecte

QR-code voor het
kaarsengeld

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Rotterdam Pendrecht-Zuidwijk-Heijplaat-Wielewaal

www.lourdesparochie.nl
(U kunt dit boekje mee naar huis nemen)
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